
NEPTUNUS / AQUASYSTEM ADDITIVO DI AGGANCIO
AGENT DE MODIFICARE PENTRU TENCUIELI DEZUMIDIFICATOARE

cod 0700250

DESCRIERE

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO este un agent de
modificare pentru tencuieli pe baza de ciment si var hidraulic,
rezistent la saponificare, foarte aderent, capabil sa confere
mortarelor o aderenta maxima la suporturi si un nivel sporit de
impermeabilitate.

INDICATIIDE UTILIZARE

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO este indicat pentru a
spori aderenta spritului de fixare al produsului NEPTUNUS
INTONACO DEUMIDIFICANTE cod 9480170.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: rasina acrilica modificata
-Solvent: apa
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,02 kg/l
-Aspect: lichid laptos

PREGATIREASUPORTULUI

Suporturi murale:
- Zidul trebuie sa fie lipsit complet de tencuiala.
- În prezenta umiditatii eliminati stratul vechi de tencuiala pâna
la aproximativ o jumatate de metru în jurul fâsiei de umiditate
evidenta.
- Eliminati eventualele parti care se desprind si/sau crustele de
sare prin periere sau spalare cu apa, de preferat cu un aparat de
spalare cu apa sub presiune.
- Pe suportul uscat aplicati un strat de NEPTUNUS ANTISALE
cod 0700240 conform modalitatile descrise în fisa tehnica.
- Asteptati 24 de ore, dupa care aplicati spritul de fixare cu
NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170
aditivat cu NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO.

INDICATIIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max.+35 °C.
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Modalitati de aplicare:
- Amestecati un sac de 25 kg de NEPTUNUS INTONACO
DEUMIDIFICANTE cod 9480170 cu 5 l de NEPTUNUS
ADDITIVO DI AGGANCIO 0700250 si adaugati 1 litru de apa.
Amestecati 1 minut cu mixerul mecanic pentru a omogeniza
bine sistemul. Amestecul trebuie sa fie foarte lichid si va fi
aplicat în sprit (cu ajutorul mistriei) pe perete, fara a-l acoperi în
întregime.
- Dupa 1 ora de la aplicarea spritului, care va face priza dar nu
va fi întarit, aplicati NEPTUNUS INTONACO
DEUMIDIFICANTE cod. 9480170 ca prima mâna de tencuiala.

COLORAREA

- - - - -

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 2 ani.

INDICATIIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006
Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03
si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul
conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa
utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati
resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A
nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate.
În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz
de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul
sau eticheta. Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare, în
cursurile de apa si pe pamânt
Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

- - - - -
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